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Κατάθεση αιτήσεων στη Δ Διεύθυνση για το θέμα της σίτισης 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Για το θέμα της σίτισης (ΔΟΕ 23/9/2016 Αρ. Πρωτ. 831), προχωράμε σε συγκέντρωση αιτή-

σεων στα πλαίσια της διεκδίκησης να υπολογίζεται η ώρα της σίτισης σε όλους τους εκπαιδευτι-

κούς που εμπλέκονται με αυτή.  

Η μη προσμέτρηση της ώρας της σίτισης στους εκπαιδευτικούς που δεν είναι υπεύθυνοι ο-

λοήμερου, αποτελεί αυθαίρετη πράξη που μοναδικό στόχο έχει την εξοικονόμηση προσωπικού 

στα πλαίσια των μνημονιακών περικοπών. Διαμορφώνει όρους διάκρισης μεταξύ εργαζομένων 

που εκτελούν το ίδιο διδακτικό έργο. 

Υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών της Π.Ε 

και ιδιαίτερα οι νόμοι 1586/85 και 2517/97 που ρυθμίζουν το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των 

εκπαιδευτικών της Π.Ε, οριοθετούν ταυτόχρονα και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτι-

κών εντός του εργασιακού τους ωραρίου. Σε αυτά τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σε καμιά περί-

πτωση δεν είναι η σίτιση των μαθητών. Άρα η σίτιση πρέπει να λογίζεται ως διδακτικό έργο που 

ανάγεται στο διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με αυτήν, όπως και 

κάθε άλλη δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Αυτό το δικαίωμα 

που προκύπτει από συγκεκριμένους νόμους, δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί από την Υ.Α. ούτε 

από το ΦΕΚ για τη λειτουργία του νέου ενιαίου τύπου ολοήμερου σχολείου. 

 

Καταθέτουμε μαζικά μέσω του συλλόγου, το αίτημα-ερώτημα που επισυνάπτουμε προς το 

Διευθυντή Εκπαίδευσης και τη/ο σχολική/ό σύμβουλο.  

Καταληκτική ημερομηνία για τη συγκέντρωση των αιτήσεων είναι η Τρίτη 22 Νοεμβρίου (ημέ-

ρα της γενικής συνέλευσης).  

Επισυνάπτεται η αίτηση 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
Επώνυμο : 

Όνομα : 

Ειδικότητα : 

Σχολείο: 

Τηλ : 

ΘΕΜΑ:   
«Παραβίαση  διδακτικού  ωραρίου» 
 
 
 
 
Ημερομηνία :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ:  
1.Τον Διευθυντή Π.Ε. Δ’ Αθήνας Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη 

2. Σχολικό Σύμβουλο αρμόδιο για το .…....  Δ.Σχ. ................. 

ΚΟΙΝ.: 
 Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης 
 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας 

 

Αιτούμαι τα παρακάτω: 
α.) να με ενημερώσετε βάσει ποιων διατάξεων, που κα-

ταργούν τις διατάξεις του νόμου 1566/85 και 2517/97 περί 
του εργασιακού και διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούμαστε ως εκπαιδευ-
τικοί στα σχολεία μας  να υπερβούμε το διδακτικό μας ωρά-
ριο κάνοντας την ώρα της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, 
είτε γίνεται ομαδικά στην αίθουσα εκδηλώσεων είτε ανά 
τμήμα στην αίθουσα  διδασκαλίας  

β.) να μου δοθεί έγγραφη εντολή για την υπέρβαση του 
διδακτικού μου ωραρίου, που να απορρέει  από την κατάρ-
γηση του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου για την οποία 
δεν έχουμε ενημερωθεί από την υπηρεσία.  

γ.) σε κάθε περίπτωση που καλούμαι να εργαστώ τη συ-
γκεκριμένη ώρα, ζητώ να προσμετράται  στο διδακτικό μου 
ωράριο στο σχολείο η ώρα της σίτισης, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις περί ωραρίου τις οποίες προανέφερα. Επι-
πρόσθετα δε, αναφέρω ότι για λόγους υγιεινής και ασφάλει-
ας των μαθητών και με βάση τις διατάξεις για τον μέγιστο α-
ριθμό μαθητών ανά συγκροτούμενο τμήμα και ανά υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό, η αναλογία μαθητών που σιτίζονται και εκ-
παιδευτικών που επιβλέπουν δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 
σχέση 1:25.  

Επισημαίνω ότι ακόμα κι αν καθ’ υπέρβαση της παιδαγω-
γικής διάστασης που έχει η ώρα της σίτισης και της ομαδικής 
εστίασης, θεωρηθεί ως απασχόληση-επιτήρηση των μαθη-
τών, αυτή- όπως και κάθε άλλη «απασχόληση» μαθητών 
δεν εμπίπτει στις πέραν του διδακτικού μου ωραρίου εξω-
διδακτικές εργασίες που προβλέπονται στο νόμο 1566/85. 

Παραθέτω δε από τις αποφάσεις της ΔΟΕ τα παρακάτω 
αποσπάσματα σχετικά με το θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με 
το ωράριο των εκπαιδευτικών»,  (γνωμοδότηση ν. συμβούλου 
ΔΟΕ 04/11/2015), στο οποίο έγγραφο-απόφαση με νομική 
τεκμηρίωση  καταγράφεται ότι  «η απασχόληση των μαθη-
τών με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδα-
κτικού έργου». Επίσης ότι «η επίβλεψη της σίτισης, εντάσσε-
ται στην παιδαγωγική διαδικασία και υπό την έννοια αυτή, 
συνιστά εκπαιδευτικό έργο και δεν είναι δυνατό να μην 
προσμετράται ως διδακτική ώρα σε όλους τους εκπαιδευτι-
κούς» , (ΔΟΕ 23/9/2016, Αρ. Πρωτ. 831). 

 
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
 

 


